REVENUE MANAGER SØGES
TIL NORDENS STØRSTE
SKIREJSEARRANGØR

I Skinetworks lever og ånder vi for skiløb og adventure. Og vi har stor erfaring i at
give vores gæster det allerbedste af Alperne. Skinetworks er i dag Nordens største
skirejsearrangør og opererer gennem de kendte brands Nortlander, Slopetrotter og
Danski, samt de to ungdomsbrands Rollin’Snow og Summitweek.
SKINETWORKS:
•
•
•
•

Har specialiseret sig i de 29 mest populære rejsemål i Alperne.
Er målrettet alle skiløbere og eventyrlystne rejsende på tværs af alder, køn og land.
Servicerer tæt ved 90.000 gæster fra Danmark, Sverige og Norge.
Har ansat mere end 700 personer på vores destinationer for at sikre den bedste ferieoplevelse for vores gæster.

Vi søger ny kollega i stillingen som Revenue Manager. I denne stilling vil du komme til at arbejde
med følgende opgaver:
• Være ansvarlig for at tegne linjerne til opbygning af et automatiseret revenue management
system i Skinetworks.
• Løbende optimering af vores rejser.
• Løbende analyse af gæsternes købsadfærd og forventet efterspørgsel til at lave en bedre
segmenteret og konkurrencedygtig prisfastsættelse af vores rejser.
• Foretage løbende optimering af priser.
• Arbejde aktivt med at øge udnyttelsen af fly- og hotelkapaciteter.
• Arbejde med konkurrenceovervågning.
• Hjælpe med at sikre, at de rette produkter bliver fremhævet til gæsterne.
Vi forventer, at du har uddannelse og erfaring indenfor revenue management. Du er analytisk,
struktureret og har stor indsigt i rejsebranchen. Du tænker i nye baner og motiveres af ansvar,
og kan se dig selv være ansvarlig for at opbygge yield management i Skinetworks fra bunden
med automatiserede løsninger på baggrund af egen erfaring. Du kommer i stillingen til at arbejde tæt sammen med Skinetworks’ salgsafdeling og produktionsafdeling.
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